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 عدالتي در نظام آموزشي استان ايالم عدالت جنسيتي با بي
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  .٣٥- ٤٤ صفحات ٩٤و زمستان  ييزپا دوم شماره دوم هردو پزشكيراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

  دهيچك

مقوله عدالت آموزشي اخيراً در نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ملل مورد توجه قرار گرفته است.  :و هدف مقدمه

هاي زيادي در جهان به منظور تأكيد بر اين حقوق تبيين و صادر شده است. اين موضوع ها و اعالميهها، معاهدهكنوانسيون

برخوردار است. ضرورت تبيين اين  يتوجهقابلرنامه توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور ما نيز از جايگاه در ب

تواند فرصت اصالح و چون ايالم مي اييافتهتوسعههاي كمتر موضوع در جامعه ما به خصوص در مناطق و استان

عدالتي در نظام آموزشي با هدف تعيين عدالت جنسيتي يا بيتوسعه را فراهم نمايد. مطالعه حاضر  يهابرنامهتجديدنظر در 

  .ايالم اجرا شد

هاي مورد نياز از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن تحقيق حاضر از نوع پژوهش ارزشيابي است. داده :هاشور

ن سرشماري شهرستا - نآوري شده و شاخص عدالت جنسيتي در آموزش با استفاده از نتايج تفصيلي استاجمع ١٣٩٠

توسط يونسكو مورد تحليل قرار گرفت. نمونه آماري كل استان  شده ارائهمحاسبه و با شاخص  ١٣٩٠نفوس و مسكن سال 

در سطح آمار توصيفي  ١٨نسخه  SPSSافزار آماري نفر) بود. تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرم ٥٠٣٨٤٠( ايالم

  .صورت گرفته است

هاي مربوط به عدالت جنسيتي در آموزش استان ايالم، حكايت از آن دارد كه در مجموع عدالت جنسيتي فتهتحليل يا :هايافته

 ٩٠/٠ي (ي. در مقاطع راهنماهست) ٩٩/٠) نزديك به تحقق هدف است كه مشابه با وضعيت كشوري (٠٥/١ي (يدر مقطع ابتدا

عيت نامناسب تري نسبت به شاخص كشوري دارد و ) شاخص استاني وض٠١/١نسبت به  ٨٤/٠) و متوسطه (٩٦/٠نسبت به 

) نيز ٩٩/٠( عدالتي به ضرر پسران است، در مقطع عالي) بي٣٨/١( دانشگاهييشپعدالتي به ضرر دختران است. در مقطع بي

  شاخص برابري جنسيتي در آموزش محقق شده است.  تقريباً

عدالتي به ضرر يت جنسيت پسر در اين فرهنگ، وجود بيي استان ايالم و اهميبا توجه به بافت روستا :گيريتيجهن

گيري در اين دوران درون خانواده است، كه جايگاه تصميم ي و دبيرستان با در نظر گرفتن اينيدختران در مقاطع راهنما

ود رشود. در مجموع انتظار ميبرعكس مي دانشگاهييشپكه اين مسئله با آغاز دوره  صورتي قابل توجيه بوده، در

هاي دختران امروز و هاي مناسب در رفع محروميتها و برنامهامر آموزش و پرورش با ترسيم سياست گذارانياستس

هاي زندگي ميزنان فردا بكوشند چرا كه ايجاد برابري و آموزش حقوق انساني به دختران، پسران، والدين و ارتقاي مهارت

هاي رو به رشد منطبق بر فرهنگ و باورهاي ملي و رو به توسعه و خانواده اي سالم وتواند زمينه را براي ايجاد جامعه

  .هماهنگ با شرايط نوين اجتماعي فراهم نمايد

  عدالتي، آموزش، توسعه، استان ايالمعدالت جنسيتي، بي :هاكليدواژه

  : پژوهشينوع مقاله

  ١٧/٥/٩٤مقاله:  يرشپذ   ١٧/٥/٩٤نهايي:  اصالح   ٢٤/٤/٩٣ ريافت مقاله:د

): ٢(٢؛ ١٣٩٥يالم. راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي. استان ا يدر نظام آموزش عدالتييبا ب يتيعدالت جنس: غالمي پريزاد اسكندر، غالمي پريزاد الهام، پاليزان فاطمه، غضنفري زينب. ارجاع

٤٤- ٣٥.  
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  مقدمه: 

چيزي به كسي كه استحقاق  قدما معادل عدالت را، دادن هر

نمايند. معني امروزي آن احقاق حقوق ، تعريف ميآن را دارد

هاي مهم توسعه يكي از شاخص .هستبراي تمامي افراد جامعه 

طبيعي و اجتماعي، عدالت  يهانظامو بقاي سيستم و  جانبههمه

از بعد از ). ١( عدالت آموزشي است خصوصاًها در همه عرصه

ي ايران، مها در نظام جمهوري اسالانقالب اسالمي همه كوشش

 اماصل سيحول محور تأمين و بسط عدالت گرد آمده است. 

ساخته تا موظف را دولت قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

براي همه ملت تا پايان دوره  رايگان را پرورشوسايل آموزش و 

ازد و وسايل تحصيالت عالي را تا سرحد سمتوسطه فراهم 

  ).٢( هدكشور به طور رايگان گسترش د ييخودكفا

كشور جهان از جمله كشور ايران،  ١٦٤سال پيش سران  ١٠

هاي دولتي و غيردولتي در اجالس جهاني همراه با سازمان

اقدامات جديدي را  ٢٠١٥آموزش در داكار متعهد شدند تا سال 

در كشورهاي خود در زمينه دسترسي به امكانات آموزشي 

فراهم  نساالگربزبراي كودكان، جوانان و  يفيتباكمتناسب و 

سازند. بر اين اساس، چارچوب عمل مشتركي را طراحي كردند 

ها تعهد معروف شد. اين دولت» چارچوب عمل داكار«كه به 

يكي از آن  كردند تا شش هدف آموزشي را تحقق بخشند كه

برابر آموزشي براي دختران و  يهافرصتفراهم ساختن اهداف، 

  ).٣بود ( پسران در مدارس

موزش و پرورش دو سند تحول آموزش و در حوزه آ

) و برابري ٤مين چنين آرماني تصويب شد (أپرورش براي ت

هاي آموزشي و توسعه عدالت اجتماعي به عنوان يكي از فرصت

مسائل راهبردي آموزش و پرورش در سند ملي آموزش و 

و  حيدري ). البته صفار٥پرورش مورد توجه قرار گرفته است (

موشكافانه سند مذكور  يلو تحلبررسي  پس از نژادحسين

گيري نموده است كه اين سند نيازها و استعدادهاي نتيجه گونهينا

اي محدود و بر اساس تصويري از آموزان را از دريچهدانش

  ).٤( كندتفسير و تعيين مي شدهيينتعپيش 

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چهارم در برنامه

راحت به مقوله عدالت آموزشي پرداخته شده و پنجم نيز به ص

تضمين "ساله چهارم بر  قانون برنامه پنج ٥٢از جمله ماده  .است

قانون برنامه  ١٥ماده  هو ب ")٦( دختران ويژه برابر آموزشي به

هاي مورد نياز متناسب با نقش تأمين آموزش"ساله پنجم به  پنج

 اشاره گرديده است. ")٧( دختران و پسران

ا وجود همه قوانين فوق و پس از گذشت سه دهه از انقالب ب

ي كه در اين زمينه اتفاق افتاده، هنوز عدالت يهابا وجود پيشرفت

هاي اقتصادي، جانبه اتفاق نيفتاده است. همچنان نابرابريهمه

فارغ از مشكالت شود. اجتماعي و فرهنگي مشاهده مي

گرفته در ايران كه در برخي از مطالعات صورت  يشناختروش

  دهد كه:نشان مي هاآنبندي نتايج وجود داشته است، جمع

ها دسترسي كمتري به آموزش نسبت دختران در تمامي پايه

  .به پسران دارند

، دسترسي كمتري به يافتهتوسعهدختران در مناطق كمتر 

  دارند. يافتهتوسعهآموزش نسبت به مناطق 

هاي وزش در پايهعدالتي جنسيتي در دسترسي به آمبي

  تحصيلي باالتر بيشتر است.

دسترسي كمتر دختران به آموزش در تمامي مقاطع  يرغمعل

عملكرد تحصيلي باالتر و ماندگاري بيشتري در  هاآنتحصيلي، 

  . )٨( اندنظام آموزشي داشته

بررسي برابري ") تحت عنوان ١٣٨٢(مرادي نتايج مطالعه 

نشان  "استان زنجانهاي آموزشي در دوره متوسطه فرصت

هاي آموزشي براي دختران و پسران نابرابري فرصت داد كه

دختران  ي به مراتب بيشتر از نابرابري موجود بينيمناطق روستا

آموز به كالس درس مناطق شهري است. نسبت دانش و پسران

از لحاظ نسبت  كهيدرحالاز وضعيت مناسبي برخوردار است 

نيست. بين عوامل جنسيتي،  شاگرد به معلم وضعيت مطلوب

ي، جمعيتي و دوزبانه بودن دانشي، جغرافيااقتصادي- اجتماعي

داري هاي آموزشي ارتباط معنيآموزان با برابري فرصت

  ).٩( مشاهده شد

نيز با ارزيابي عدالت جنسيتي در نظام  )٢٠١١( آتشك

داد  نشان ١٣٩٠شماري سال رآموزشي ايران بر اساس نتايج س

 مناطقسال و در  ٣٩هاي سني تا گروهق شهري مناطدر كه 

سال عدالت جنسيتي در آموزش وجود دارد و  ٢٤ي تا يروستا

 ٣٥هاي سني باالتر از عدالتي آموزشي در گروهبي ترينيشب

شود. همچنين تحليل مقاطع مختلف تحصيلي سال مشاهده مي

ش ي عدالت جنسيتي در آموزياشاره به اين دارد كه در مقطع ابتدا

ي، متوسطه و آموزش يمحقق شده است اما در مقاطع راهنما

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             2 / 10

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-34-fa.html


  غالمي پريزاد و همكاران   اسكندر                                                                                                         عدالتي در نظام آموزشيعدالت جنسيتي با بي

  ٣٧ ١٣٩٤دور دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان ، راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكيمجله 
 

دانشگاهي عدالتي به ضرر دختران و تنها در دوره پيشعالي بي

اما در اين ميان جاي  ).١٠( عدالتي به ضرر پسران وجود داردبي

اين سئوال باقي است كه عدالت جنسيتي در مناطق مختلف كشور 

ه از لحاظ آموزش و سطح ك يافتهتوسعهاز جمله مناطق كمتر 

تواند متفاوت از ساير برخورداري از آن بر حسب جنسيت مي

بر اين اساس محقق بر آن شد مطالعه مناطق باشد، چگونه است؟ 

عدالتي در نظام حاضر را با هدف تعيين عدالت جنسيتي يا بي

آموزشي ايالم طراحي و اجرا نمايد. اميد است نتايج اين تحقيق 

شاي توسعه آموزش كه زيربناي پيشرفت در ساير بتواند راه گ

  هاي جامعه است، باشد.بخش

  

  :هاشرو

تحقيق حاضر از نوع پژوهش ارزشيابي است. بدين معنا كه 

گيري شده و سپس بر اساس ظر اندازهمدندر ابتدا پديده 

 شودمعيارهايي به قضاوت در خصوص آن پديده پرداخته مي

)١١ .(  

ز نتايج سرشماري عمومي نفوس و هاي مورد نياز اداده

آوري شده و با استفاده از روش تحليل ثانويه جمع ١٣٩٠مسكن 

و بر اساس شاخص ارزشيابي عدالت جنسيتي  شدهتحليلها داده

عدالت جنسيتي در  GPI (Gender Parity Index) در آموزش

آوري نظام آموزشي ايالم مورد ارزشيابي قرار گرفته است. جمع

اي، تحقيق از منابع مختلف كتابخانه ليستي چكبر اساس ها داده

  الكترونيك و اطالعات مركز آمار ايران، در استان ايالم بود.

هدف سوم از مجموعه اهداف توسعه هزاره، ارتقاء برابري 

جنسيتي و توانمندسازي زنان است. از جمله اهداف در نظر 

نسيتي در هاي جبراي اين مسئله، حذف نابرابري شدهگرفته

ي و دبيرستان و ساير سطوح يي، راهنمايآموزش مقاطع ابتدا

آموزشي است. به همين منظور يونسكو اقدام به طراحي 

نمود كه بر مبناي نسبت دختران به پسران در  GPIشاخص 

  GPIشود. ي و دبيرستان محاسبه مييي، راهنمايمقاطع ابتدا

 كهرحاليدبه معني عدالت جنسيتي است،  ٠٣/١ - %٩٧بين 

به معني نابرابري به ضرر دختران و  ٩٧/٠ تر ازممقادير ك

معني نابرابري به ضرر پسران است  به ٠٣/١ مقادير بيشتر از

)١٢.(  

GPI  به معني دور از تحقق  ٢٥/١و بيشتر از  ٨/٠كمتر از

براي پسران،  ٠٦/١ - ٢٥/١دختران و  براي ٨/٠ - ٩٤/٠ هدف، بين

قق هدف و چنانچه شاخص در وضعيت متوسط نسبت به تح

قرار گيرد، تحقق عدالت جنسيتي  ٠٤/١تا  ٠٥/١و  ٦٩/٠–٩٥/٠ بين

در آموزش نزديك است و عدالت جنسيتي در آموزش نيز زماني 

  ). ١٠باشد ( ٩٧/٠ - ٠٣/١شود كه رقم شاخص بين محقق مي

ارائه  )١ول (توضيحات كامل مربوط به اين شاخص در جد

آوري هاي جمعداده شدهتوصيف شده است. با توجه به شاخص

شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تجزيه و تحليل اطالعات با 

هاي آمار روش و ١٨نسخه   SPSS افزار آمارياستفاده از نرم

در اين مطالعه به عنوان  >٠٥/٠Pvalue. توصيفي انجام شد

  .داري در نظر گرفته شديسطح معن
  

  )GPIص عدالت جنسيتي در آموزش (راهنماي استفاده از شاخ - ١جدول 

  آموزشي به ضرر پسران عدالتييب
عدالت جنسيتي 

  در آموزش
  آموزشي به ضرر دختران عدالتييب

٢٥/١>GPI ٢٥/١<GPI<٠٥/١ ٠٦/١<GPI<٠٣/١  ٠٤/١<GPI<٩٦/٠  ٩٧/٠<GPI<٩٤/٠  ٩٥/٠<GPI<٨/٠  ٨/٠<GPI  

ق هدف دور از تحق

عدالت جنسيتي در 

  آموزش

ق متوسط نسبت به تحق

هدف عدالت جنسيتي 

  در آموزش

نزديك به تحقق هدف 

عدالت جنسيتي در 

  آموزش

عدالت جنسيتي در 

  آموزش

نزديك به تحقق هدف 

عدالت جنسيتي در 

  آموزش

متوسط نسبت به تحقق 

هدف عدالت جنسيتي 

  در آموزش

دور از تحقق هدف 

عدالت جنسيتي در 

  آموزش

  

  :هايافته

ر جمعيت مرد و زن باالي نف ٥٠٤٨٤٠اين مطالعه با احتساب 

هاي ي و جمعيت غير ساكن شهرستانيسال شهري، روستا ٦

نفر، ايوان؛  ١٩٣٥٠٦نفر، ايالم؛  ٤٣٤٥٤تابعه استان ايالم (آبدانان؛ 

نفر، شيروان  ٥٩٥٦١نفر، دهلران؛  ٥٣٧٧٦نفر، دره شهر؛  ٤٤٤٣٢

 ٢٤٣٨٤نفر و مهران؛  ٢٠٣٤٤نفر، ملكشاهي؛  ٦٥٣٨٣و چرداول؛ 

ها بر و تجزيه و تحليل داده )٣و  ٢(جدول گرفت رت نفر) صو

المللي برنامهمبناي شاخص ارزشيابي يونيسكو و مؤسسه بين

)، با در نظر GPIريزي در آموزش، عدالت جنسيتي در آموزش (

گرفتن متغير مقاطع تحصيلي مورد ارزيابي قرار گرفت كه به 
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دهد: در ) نشان مي٤هاي جدول (يافته پردازيم:شرح آن مي

عدالت جنسيتي در سطوح ابتدايي، راهنمايي،  آبدانانشهرستان 

دانشگاهي دور متوسطه و عالي برقرار است. تنها در سطح پيش

عدالتي به از تحقق هدف عدالت جنسيتي در آموزش و بي

  آموزشي به ضرر پسران است.

؛ شاخص عدالت جنسيتي در سطوح ايالمشهرستان  در

متوسطه در وضعيت متوسط نسبت به تحقق  ابتدايي، راهنمايي و

عدالتي آموزشي به ضرر هدف عدالت جنسيتي در آموزش و بي

دانشگاهي دور از تحقق هدف عدالت دختران، در سطح پيش

عدالتي آموزشي به ضرر پسران و در جنسيتي در آموزش و بي

  سطح عالي نيز هدف عدالت جنسيتي در آموزش برقرار است.

؛ شاخص عدالت جنسيتي در سطوح انايودر شهرستان 

ي در وضعيت متوسط نسبت به تحقق هدف قرار يابتدايي، راهنما

عدالتي به ضرر دختران است. در سطح متوسطه داشته و بي

عدالتي دور از تحقق هدف عدالت جنسيتي در آموزش و بي

  آموزشي به ضرر دختران است. 

دانشگاهي شاخص عدالت جنسيتي در در سطح پيش

عدالتي به ضرر دختران است. وزش دور از تحقق هدف و بيآم

در سطح عالي شاخص عدالت جنسيتي نزديك به تحقق هدف 

؛ شاخص عدالت جنسيتي در دره شهرقرار دارد. در شهرستان 

عدالتي دانشگاهي به دور از تحقق هدف و بيي و پيشيسطح ابتدا

و  ييبه ضرر پسران است. عدالت جنسيتي در سطوح راهنما

عالي برقرار است. در سطح متوسطه اين شاخص در وضعيت 

عدالتي به ضرر متوسط نسبت به تحقق هدف قرار دارد و بي

شاخص عدالت جنسيتي در  دهلراندختران است. در شهرستان 

ي و متوسطه در وضعيت متوسط نسبت يسطوح ابتدايي، راهنما

است. در عدالتي به ضرر دختران به تحقق هدف قرار داشته و بي

دانشگاهي اين شاخص به دور از تحقق هدف عدالت سطح پيش

عدالتي آموزشي به ضرر پسران و در جنسيتي در آموزش و بي

سطح عالي نزديك به تحقق هدف عدالت جنسيتي در آموزش و 

  عدالتي آموزشي به ضرر پسران است.بي

؛ عدالت جنسيتي در شيروان و چرداولدر شهرستان 

عدالتي آموزشي به زديك به تحقق هدف و بيسطوح ابتدايي ن

ضرر دختران است. در سطح راهنمايي، متوسطه و عالي در 

وضعيت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسيتي در 

عدالتي آموزشي به ضرر دختران است. در سطح آموزش و بي

دانشگاهي دور از تحقق هدف عدالت جنسيتي در آموزش و پيش

  ه ضرر پسران است.عدالتي آموزشي ببي

؛ شاخص عدالت جنسيتي در ملكشاهيدر شهرستان 

آموزش در سطح ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در وضعيت 

عدالتي آموزشي به ضرر متوسط نسبت به تحقق هدف و بي

دختران است. درسطح عالي عدالت جنسيتي برقرار و در سطح 

دانشگاهي اين شاخص به دور از تحقق هدف عدالت پيش

عدالتي آموزشي به ضرر پسران نسيتي در آموزش و بيج

  . هست

؛ شاخص عدالت جنسيتي در آموزش مهراندر شهرستان 

دانشگاهي در وضعيت در سطح ابتدايي و راهنمايي و پيش

عدالتي آموزشي در سطح متوسط نسبت به تحقق هدف و بي

دانشگاهي ابتدايي و راهنمايي به ضرر دختران و در سطح پيش

رر پسران است. در سطح متوسطه دور از تحقق هدف به ض

عدالتي آموزشي به ضرر عدالت جنسيتي در آموزش و بي

  دختران و در سطح عالي، عدالت جنسيتي برقرار است.

  

جامعه و نمونه آماري به تفكيك تعداد بر اساس آمار  - ٢جدول 

  ١٣٩٠و سرشماري كل كشور 

  تعداد  جامعه/ نمونه  رديف

  ٦٧٦٨١٨٧٦  كل كشور  ١

  ٥٠٣٨٤٠  ايالم  ٢

  

  

  ١٣٩٠نمونه آماري به تفكيك شهرستان، تعداد، جنسيت و جمعيت در حال تحصيل بر اساس آمار و سرشماري كل كشور  - ٣جدول 

  جمعيت در حال تحصيل  نظر از تحصيلجمعيت صرف  شهرستان  رديف

  آبدانان  ١

  ١١٤٥٥  كل جمعيت  ٤٢٤٥٤  كل جمعيت

  ٥٦٣٧  مردجمعيت   ٢١٤١٢  جمعيت مرد

  ٥٨١٨  جمعيت زن  ٢١٠٥٢  جمعيت زن

  ايالم  ٢
  ٦١٢٦٩  كل جمعيت  ١٩٣٥٠٦  كل جمعيت

  ٣١٣٧٣  جمعيت مرد  ٩٧٨٥٢  جمعيت مرد
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  ١٣٩٠نمونه آماري به تفكيك شهرستان، تعداد، جنسيت و جمعيت در حال تحصيل بر اساس آمار و سرشماري كل كشور  - ٣ادامه جدول 

  جمعيت در حال تحصيل  ر از تحصيلنظجمعيت صرف  شهرستان  رديف

  ٢٩٨٩٦  جمعيت زن  ٩٥٦٥٤  جمعيت زن    

  ايوان  ٣

  ١١٥٤٨  كل جمعيت  ٤٤٤٣٢  كل جمعيت

  ٦٠٦٣  جمعيت مرد  ٢٢٢٠٨  جمعيت مرد

  ٥٥١٢  جمعيت زن  ٢٢٢٢٤  جمعيت زن

  دره شهر  ٤

  ١٤١١١  كل جمعيت  ٥٣٧٧٦  كل جمعيت

  ٧١٧٠  جمعيت مرد  ٢٦٧١٢  جمعيت مرد

  ٦٩٤١  جمعيت زن  ٢٧٠٦٤  جمعيت زن

  دهلران  ٥

  ١٥٠٠٩  كل جمعيت  ٥٩٥٦١  كل جمعيت

  ٧٨٤١  جمعيت مرد  ٣١٠٣٤  جمعيت مرد

  ٧١٦٨  جمعيت زن  ٢٨٥٢٧  جمعيت زن

  شيروان چرداول  ٦

  ١٦٣٠٢  كل جمعيت  ٦٥٣٧٨  كل جمعيت

  ٨٥٥٢  جمعيت مرد  ٣٢٧٩٦  جمعيت مرد

  ٧٧٥٠  جمعيت زن  ٣٢٥٨٧  جمعيت زن

  ملكشاهي  ٧

  ٥٧٥٨  كل جمعيت  ٢٠٣٤٤  تكل جمعي

  ٢٩٥٤  جمعيت مرد  ١٠١٦١  جمعيت مرد

  ٢٨٠٤  جمعيت زن  ١٠١٨٣  جمعيت زن

  مهران  ٨

  ٦٢٧٨  كل جمعيت  ٢٤٣٨٤  كل جمعيت

  ٣٣٥٠  جمعيت مرد  ١٢٦٣٣  جمعيت مرد

  ٢٩٢٨  جمعيت زن  ١١٧٥١  جمعيت زن

  

  ١٣٩٠و مقاطع تحصيلي، سال  هاستانشهرشاخص عدالت جنسيتي در آموزش در استان ايالم به تفكيك  - ٤ل جدو

  عالي  دانشگاهييشپ  متوسطه  راهنمايي  ابتدايي  شهرستان

  ٠٩/١  ٣٧/١  ٩٩/٠  ٩٨/٠  ٩٩/٠  آبدانان

  ٠٤/١  ٤٢/١  ٨٥/٠  ٩١/٠  ٩٢/٠  ايالم

  ٩٥/٠  ٨٠/٠  ٧٧/٠  ٩٤/٠  ٩٣/٠  ايوان

  ٠٣/١  ٣٦/١  ٨٦/٠  ٩٧/٠  ٩٣/١  دره شهر

  ٠٤/١  ٨٧/١  ٨٤/٠  ٨٢/٠  ٩١/٠  دهلران

  ٨٤/٠  ٤٩/١  ٨١/٠  ٨٩/٠  ٩٦/٠  چرداولشيروان 

  ٠٠٢/١  ٦٧/١  ٨٥/٠  ٨٦/٠  ٩٤/٠  ملكشاهي

  ٩٦/٠  ١٢/١  ٧٥/٠  ٨٩/٠  ٨٥/٠  مهران

  
  گيري:بحث و نتيجه

ترين مباحث در آموزش عدالت آموزشي يكي از پرچالش

 ١٣٩٠آوري شده سال هاي جمع). در مجموع تحليل داده١( است

استان ايالم در مقطع نشان داد كه عدالت جنسيتي در آموزش 

عدالتي به ضرر ي به استثناي شهرستان دره شهر كه بييابتدا

پسران و در وضعيت دور از تحقق هدف وجود دارد، در بقيه 

ها (ايالم، ايوان، دهلران، مهران و ملكشاهي) در شهرستان

عدالتي نسبت به وضعيت متوسط نسبت به تحقق هدف و بي

تالش براي رسيدن به برابري  دختران قرار دارد و نيازمند

  ي است.يجنسيتي در آموزش مقطع ابتدا

هاي آبدانان و ي نيز به استثناي شهرستانيدر مقطع راهنما

دره شهر كه عدالت جنسيتي برقرار است، در ساير شهرها 

شاخص عدالت جنسيتي در آموزش در وضعيت متوسط نسبت 

ارد و رسيدن عدالتي به ضرر دختران قرار دبه تحقق هدف و بي

در مقطع  به هدف برابري جنسيتي هنوز نيازمند تالش است.

متوسطه در شهر آبدانان هدف برابري جنسيتي در آموزش 
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حاصل شده است. در مهران نابرابري به ضرر دختران وجود 

دارد. در ساير شهرها اين شاخص در وضعيت متوسط نسبت 

اما  وجود دارد.عدالتي به ضرر دختران به تحقق هدف و هنوز بي

دانشگاهي در اكثر شهرها (آبدانان، ايالم، دره شهر، در سطح پيش

عدالتي به ضرر دهلران، شيروان و چرداول و ملكشاهي) بي

در اين شهرها اين شاخص  ،شود. به عبارت ديگرپسران ديده مي

عدالتي به در وضعيت دور از تحقق هدف قرار دارد. در ايوان بي

وضعيت دور از تحقق هدف و در مهران در  ضرر دختران و در

عدالتي به ضرر وضعيت متوسط نسبت به تحقق هدف و بي

  پسران ديده مي شود.

در سطح تحصيالت عالي شاخص عدالت جنسيتي در 

ها يا محقق شده است (مهران، ملكشاهي، دره اكثريت شهرستان

و (ايالم، ايوان  هستشهر و آبدانان) و يا نزديك به تحقق هدف 

دهلران). اما شهرستان شيروان چرداول در وضعيت متوسط 

  نسبت به تحقق هدف قرار دارد.

پس از انقالب  هايسالتوان گفت كه در مي ،به عبارت ديگر

اسالمي با همه تنگناها و حوادث كوچك و بزرگ، عدالت جنسيتي 

هاي عمده سني اتفاق افتاده است. اين ويژگي آناليز دادهدر گروه

هاي ساير با يافته ٩٠رشماري نفوس و مسكن سال هاي س

 زادهحسين )،١٣( سرخاسماعيل )، ١٠( محققين از جمله آتشك

)، و ٩( )، مرادي١٧( )، كليدري١٦( )، عزيززاده١٥( )، خدابخش١٤(

خواني ) تا حدود زيادي هم١٩( واحدي )،١٨( زاده سرابندينبي

يل مربوط به عدالت جنسيتي در مقاطع تحصيلي داشته است. تحل

استان ايالم، حكايت از آن دارد كه در مجموع عدالت جنسيتي در 

) نزديك به تحقق هدف است كه مشابه با ٠٥/١ي (يمقطع ابتدا

نسبت  ٩٠/٠( يي. در مقاطع راهنماهست) ٩٩/٠وضعيت كشوري (

) شاخص استاني ٠١/١نسبت به  ٨٤/٠) و متوسطه (٩٦/٠به 

تري نسبت به شاخص كشوري دارد و بيوضعيت نامناسب

عدالتي به ضرر دختران است. بحث عدالت جنسيتي به عنوان يك 

ي و متوسطه در مطالعه صديق ينياز در مقاطع راهنما

) با محوريت بررسي ١٣٨٦( و حبيب پور گتابي سروستاني

آموز نيازهاي آموزشي، فرهنگي و اجتماعي دختران دانش

دانشگاهي بيور بيان شده است. تنها در مقطع پيشسراسر كش

شاخص  عدالتي به ضرر پسران است، در مقطع عالي نيز تقريباً 

  ).٢٠( برابري جنسيتي در آموزش محقق شده است

بر اساس مطالعات گذشته،  شدهتحليلبا نگاهي عميق و 

عدالتي جنسيتي در آموزش، در عوامل متعددي در بروز بي

كه به طور عمده به چهار دسته  انددخيل بودهمقاطع تحصيلي 

توان به عوامل قابل تقسيم است و از جمله اين عوامل مي

  خانوادگي، آموزشي، اجتماعي و اقتصادي اشاره نمود.

در مجموع در بخش عوامل خانوادگي متغيرهاي بعد خانوار، 

دختران براي كار و درآمدزايي  كارگيريبهتركيب افراد خانواده، 

توانند اي والدين، درآمد خانواده و تحصيالت پدر و مادر ميبر

  در تحقق عدالت جنسيتي در آموزش تأثيرگذار باشد.

توان به قوانين آموزشي در بخش عوامل آموزشي نيز مي

  ها اشاره نمود.مانند اجباري يا غيراجباري بودن دوره

از مجموع عوامل اجتماعي مؤثر بر عدالت جنسيتي در 

ي چون شاخص دسترسي، نگرش يختران نيز متغيرهاآموزش د

والدين در جمعيت شهري نسبت به ادامه تحصيل  تربينانهخوش

دختران، فرصت شغلي بيشتر براي دختران در جامعه شهري 

نسبت به جامعه روستايي پس از تحصيل، فاصله خانه تا مدرسه 

 ين ازدواج ويدر جامعه روستايي نسبت به جامعه شهري، سن پا

بارداري و زايمان و عدم درك كمتر مادران روستايي نسبت به 

  ثرند.ؤآموزش فرزندان دختر م

، عوامل اقتصادي چون جنسيتي شده ذكرعالوه بر عوامل 

توانند در برقراري بودن بازار كار و كشاورزي سنتي نيز مي

  ).١٠،٢١،٢٢عدالت جنسيتي در آموزش مؤثر باشد (

توان به مواردي ق حاضر مياز جمله كاربرد نتايج تحقي

هاي هجديد و يا تغيير در برنام هايسازي تصميمچون: كمك به 

هاي آموزشي، اجتماعي، و اقتصادي در استان استاني در زمينه

  ايالم با توجه به وضعيت عدالت جنسيتي اشاره نمود.

هايي از جمله: تحقيق حاضر در روند انجام با محدوديت

ه ريز نبودن اطالعات سرشماري نفوس و كمبود منابع خارجي، ب

از جمله عدم وجود اطالعاتي در خصوص  ١٣٩٠مسكن 

اي و خانوارهاي مورد بررسي، نبود اطالعات مصاحبه

هاي گفتگوهايي با جمعيت مورد بررسي و كمي بودن داده

  موجود مواجه بود.

عدالت جنسيتي به معناي مشابهت يا برابري زنان با مردان 

هدف از آن فراهم آوردن شرايطي است كه زنان و  نيست، بلكه

مردان به حداكثر رشد بايسته خود در هر زمينه برسند. عدالت 
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هاي عمومي و نيل جنسيتي در آموزش زنان شامل رشد آگاهي

ها و سطوح آنان به حداكثر سواد و دانش متناسب با ظرفيت

ع نقشزنان، همچنين ايجاد تعامل ميان انوا استعدادهايمختلف 

الزم باشد  آنكه بيهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي است، 

در اين مسير با مردان مقايسه شوند. در چارچوب  ضرورتاً

ها براي رشد و ارتقاي مردان و زنان جامعه منابعي كه دولت

دارند، عدالت آموزشي يعني اينكه همه زنان و مصروف مي

امكانات آموزشي هاي انساني خود از مردان متناسب با ظرفيت

مند شوند، به مراتب عالي علمي برسند و از دانش و معرفت بهره

  ).٢٣( سهم داشته باشند

يند آ؛ پژوهش درباره فرو همكاران عكاشهمطابق با پژوهش 

ها و ساختارهاي اجتماعي پيرامون مسئله دگرگوني در نگرش

ظران نهاي درسي با كمك صاحبآموزش دختران، تدوين برنامه

هاي محروم در مورد سازي در محيطمرد و زن، فرهنگ

رساني به افراد آموزش دختران، و ايجاد مراكزي براي اطالع

تواند در دستيابي و جامعه در مورد مزاياي آموزش دختران مي

  ).٢٤( ثر باشدؤهاي آموزشي مگسترش برابري فرصت

از  هم آموزش مجازي در ايران را يكيو همكاران پور علي

برابر آموزشي را از  هايفرصتتواند داند كه ميي مييراهكارها

سازي شرايط، حذف بعد مكان و زمان و حذف طريق فراهم

زنان در زمينه مديريت  بخشيتوانهاي بين شهري، و مسافرت

زمان خانواده و آموزش در تأمين و ارتقاي امنيت رواني براي هم

  ). ٢٥( مين كندأزنان ت

  

مكارانش نيز باال بودن هزينه آموزش مجازي در سياري و ه

هاي مانع و محدوديت در برابري فرصت ترينمهمكشور را 

 داندآموزشي و همچنين افزايش دسترسي به آموزش عالي مي

دهد هنوز تا ). بنابراين در مجموع، نتايج اين مطالعه نشان مي٢٦(

ي بايد تحقق اهداف توسعه هزاره در زمينه تحقق عدالت آموزش

هاي زيادي صورت گيرد تا شاهد تحقق شاخص عدالت تالش

شك باشيم. بي يافتهتوسعهجنسيتي در آموزش در مناطق كمتر 

هاي اين امر جز با نظر مثبت دولت نسبت به گسترش فرصت

سازي آموزشي و امكانات و فضاهاي مورد نياز همراه با فرهنگ

  .نيستپذير در اين مناطق امكان
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Abstract 

 
Introduction: Educational equality is newly considered in social, political and economic system of the 
nations. Many conventions, treaties & statements in the world emphasizing these rights have been 
determined and issued. This issue has been considered in politic, economic and social development plans 
of Iran. Explaining this issue in undeveloped areas such as Ilam province can provide improvement 
opportunities in developmental plans. So, this study was done to investigate the issue of equality or 
inequality in educational system of Ilam as one of the under-developed areas in Iran. 

Methods: This evaluative research was carried on the base of Ilam population and housing census in 
1390. The population of Ilam including 503840 subjects was studied. Gender equality in education was 
assessed with Gender parity index presented by UNESCO and the international institute for educational 
planning. Data were analyzed using SPSS version 18 through descriptive statistics. 

Results: Analysis of gender in equality in educational system of Ilam province showed that this index is 
worse than the country index baseline in junior high school (0.90 to 0.96) and high school (0.84 to 1.01), 
gender inequality was against girls. In senior high school (1.38) inequality was against boys. Gender 
equality has been achieved in higher education level (0.99). According to Ilam's counties, Abdanan city 
had the best gender equality in educational system especially in senior high school. But this index was 
inappropriate in other cities. There was a large difference in terms of the desired status. 

Conclusion Given the rural context of Ilam province and the importance of male gender, the inequality 
against girls during junior high school and high school is justified; because decisions are made inside the 
family structures in those periods. This status will be reversed in the senior high school. Totally, it is 
expected that policymakers in education attempt to remove deprivations of the girls, because having 
equal opportunities ensure them to have a growing healthy society which is based on, a national believes 
as well as the new social conditions. 
 

Key words: Gender Equality, Inequality, Education, Development, Ilam Province.  
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